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Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ: 

2015-01-28 1 (18) 

Sessionssalen i Båstad, kl. 18.30 - 20.30. 

Se bifogad närvarolista. 

Henrik Andersson, sekreterare 

Benkt Ragnarsson och Ingrid Zäther. Ersättare: James Johnson. 

K7~slie~, tisdagen den 3 febrnari kl. 10.00. 

~ /~---~--I Paragrafer: 1-15 Henrik Andersson 

~~~a....-~--
·/rictrzt 

Ingrid Zä 

ANSLAGSBEVIS 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

Anslaget är 
uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

3/2-25/2 

K~Wr;L 
Henrik Anderss;)Il 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 
Kommunfullmäktige den 28 januari 2015 

I Paragraf, ärendebeskrivning 

1. Godkännande av dagordningen 

2. Informationsärenden 

3. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

4. Interpellation från Niclas Svanberg (S) - EU-immigranter 

5. Utbetalning av partistöd 2015 

6. Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025 - Beslut om antagande 

7. Program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik - Beslut om samråd 

8. Förvärv av fastigheten Båstad Killeröd 11:12 

9. Avsägelse av uppdrag - Ingemar Jönsson (BP) 

10. Val av ledamot i Valnämnden efter avgående Ingemar Jönsson (BP) 

11. Val av ordförande i Valnämnden efter avgående Ingemar Jönsson (BP) 

12. Fråga från Ingela Stefansson (S) -Avloppssamarbete med Laholm 

13. Beslutslogg för kommunfullmäktige 

14. Delgivningar 

15. Avsägelse av uppdrag - Mattias Philipson (SD) 
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Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2015-01-28 

Omröstningar 

När- §7 §7 § 7 § § 
va ro 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(M) Kerstin Gustafsson N X D D 
(BP) Bo Wendt N X D D 
(S) Ingela Stefansson N X D D 
(M) Åsa Ragnarsson N X D D 
(C) Stefan Olsson N X D D 
(BP) Eddie Grankvist N X D D 
(SD) Mattias Philipsen F D D 
(MP) Katarina Toremalm Fr.o.m. § 2 N X D D 
(S) Göran Klang N X D D 
(M) Susanna Heiskanen N X D D 
(FP) Thomas Andersson N X D D 
(BP) Helena Stridh N X D D 
(C) Yne Jehanssen Ib Nilsson N X D D 
(M) Benkt Ragnarsson N X D D 
(S) Ingrid Zäther N X D D 
(BP) James Johnson N X D D 
(SD) l'.m:i GhFistiH IHgemaH F D D 
(M) Jonas Persson Follin N X D D 
(MP) Emma Jönsson N X D D 
(BP) Kjell Andersson N X D D 
(C) Sonia Larsson N X D D 
(FP) AHHa ReseeFg Charlotta Bjärholm N X D D 
(S) Jessica Andersson ' 

D D N X 

(M) Christer de la Matte N X D D 

l ' (2) 

§ § § 

Avst ja Nej 

D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
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§ 

Avst 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Omröstningar 

När- §7 §7 §7 § § § § § § 
vara 

Ledamot Tjg ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(BP) Hans Grönkvist N X D D D D D D 
(M) Jan Ahlström N X D D D D D D 
(S) Niclas Svanberg N X D D D D D D 
(SD) Carolin Gräbner N X D D D D D D 
(M) Christian Hallberg N X D D D D D [l -
(BP) Marie-Louise Nilsson N X D D D D D ~ 
(C) Anders Gunnarsson Fr.o.m. § 2 N X D D D D D D 
(MP) Allan Sunnergren N X D D D D D [l -
(KD) Ingrid Edgarsdotter N X D D D D D [J 
(M) Tony Ivarsson N X D D D D D D 
(BP) Helena Kruse N X D D D D D D 
(FP) Mats Lundberg N X D D D D D D 
(M) GEiFaH BFaueF Ann Elofson N X D D D D D D 
(SD) Inge Sanden N X D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg N X D D D D D D 
(C) Ann-Marie Johnsson N X D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad N X D D D D D D 
SUMMA: 39 26 13 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 

!501291fa2\ha 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-01-28 

KF § 1 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Blad 

2 

§ 12, Fråga från Ingela Stefansson (S) - Avloppssamarbete med Laholm, 

§ 15, Avsägelse av uppdrag - Mattias Philipson (SD). 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

rl-- if[_ tl 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 2015-01-28 

KF § 2 

lnformationsärenden 

a). Utbilning angående mutor, jäv och bestickning 
(kommunjurist Carl-Magnus Billström) 

b). Information/lägesrapport från Demokratiberedningen 
(ordförande Håkan Mörnstad) 

Blad 

3 

c). Digitala sammanträdeshandlingar (ordförande Håkan Mörnstad) 

justerandes si naturer 
Utskott/presidium KS/nämnd Utdragsbestyrkande 
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Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-01-28 4 

KF § 3 

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag 

Bilagd förteckning redovisar de motioner och medborgarförslag som inkommit 
till fullmäktige och som ska remitteras för beredning. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Samtliga inkomna medborgarförslag mellan 2014-12-10 och 2014-12-19 
gällande upprustning och modernisering av Örebäcksvallen godkänns 
och skickas till ärendegenomgångsmötet 2015-02-23 för beredning. 

2. Medborgarförslaget från Helen Hesselbom i Grevie om hundrastgård i 
Grevie godkänns och skickas till ärendegenomgångsmötet 2015-02-23 
för beredning. 

j usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

L 1_ 
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Kommunledningskontoret 
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Redovisning av inkomna motioner och/eller medborgarförslag 

Ankomst- Diarie- Initierad av Ärendebeskrivning 
datum nummer 

2014-12-10 1884/14 Jenny Johansson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-10 1883/14 Viktor Hägerström Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-10 1882/14 Pernilla Söderholm Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-10 1885/14 Kalle Dahlberg Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-10 1886/14 Manne Dahlberg Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-10 1887 /14 Lotta Olmarker Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Örebäcksvallen 

2014-12-10 1888/14 Max Dahlberg Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-10 1893/14 Johan Olmarker Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1940/14 Hans Svensson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1939/14 Wiveca Svensson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1938/14 Hampus Runemo Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1937/14 Ingegerd Runemo Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1936/14 ' Anton Runemo Medborgarförslag-· Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1935/14 Andreas Svensson Runemo Medborgarförslag- Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 
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2014-12-11 1934/14 Tova Dock Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1933/14 Jens Dock Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1932/14 Carina Dock Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1931/14 Klara Dock Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1930/14 Johan Christoffersson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-11 1929/14 Kristian Håkansson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvall en 

2014-12-11 1928/14 Sara Bergh Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Örebäcksvallen 

2014-12-12 1941/14 Linda Runesson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1942/14 Ester Runesson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1943/14 Martin Runesson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1944/14 William Runesson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1945/14 Simon Runesson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1946/14 Magnus Persson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1947/14 Magdalena Johnsson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvall en 

2014-12-12 1948/14 Kjell Inge Persson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1949/14 Ann-Marie Persson Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1950/14 Michael Bengtsson m.fl. Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2014-12-12 1951/14 Lena Malmros m.fl. Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Örebäcksvallen 

150121\l\ha 
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2014-12-19 2032/14 Ella Baltzarsson m.fl. Medborgarförslag - Upprust-
ning och modernisering av 
Öre bäcksvallen 

2015-01-13 57/15 Helen Hesselbom Medborgarförslag 
- Hundrastgård i Grevie 

150121\1\ha 
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Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-01-28 

KF § 4 dnr: KS 2016/15-600 

Interpellation från Niclas Svanberg (S) - EU-immigranter 

Niclas Svanberg (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående EU-immigranterna i Båstads kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

5 

1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde. 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 
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Blad 

Kommunfullmäktige 2015-01-28 6 

KF § 5 dnr. KS 603/14-903 

Utbetalning av partistöd 2015 

Beskrivning av ärendet Partistödet regleras i 2 § 9-12 §§kommunallagen och där framgår det att 
kommunerna får lämna sådana bidrag men att det inte får utformas så att det 
otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Enligt gällande regler för partistöd, 
antagna av kommunfullmäktige 2014-05-21 § 72, ska fullmäktige årligen i januari 
månad fatta beslut om utbetalning av partistödet för innevarande år samt fatta 
beslut om hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Varje parti 
representerat i fullmäktige erhåller ett grundstöd om 10 000 kronor. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Proposition 

Utskott/presidium 

Därutöver erhåller partierna 6 100 kronor /ledamot i fullmäktige (beslut 
i kommunfullmäktige 2014-05-21§71). 

Då valresultatet i Båstads kommun är överklagat och något avgörande ej har 
kommit kommunen till del vid denna tjänsteskrivelses upprättande, kommer det 
att betalas ut partistöd för 40 mandat istället för 41 mandat. Stöd för det sista 
mandaten kommer sedan betalas ut till det parti som slutligen erhåller platsen 
i fullmäktige. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-01-14, § 2 6, med förslag till beslut. 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Linda Wahlström, daterad 2014-12-08. 

Kerstin Gustafsson (M) med bifall från Katarina Toremalm (MP): Grundstödet 
till partierna betalas ut för tolv månader, men stöd/mandat betalas enbart ut 
för årets sex första månader. 

Bo Wendt (BP): Bifall till liggande förslag. 

Efter framställda propositioner på yrkandena ovan finner ordföranden att 
fullmäktige bifallit det liggande förslaget från kommunstyrelsen. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

µ<W- It 
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Kommunfullmäktige 

KF 2015-01-28 
Beslut 

Reservation 

Notering 

Utskott/presidium 

2015-01-28 7 

KF § 5 

Forts. Utbetalning av partistöd 2015 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Partistöd 2015 ska betalas ut enligt följande: 

Parti Grundstöd mandat Stöd/mandat TOTALT 
I KF 

Moderaterna 10.000 kr 10 6.100 kr 71.000 kr 
Bjärepartiet 10.000 kr 9 6.100 kr 64.900 kr 
Socialdemokraterna 10.000 kr 6 6.100 kr 46.600 kr 
Centern 10.000 kr 5 6.100 kr 40.500 kr 
sverigedemokraterna 10.000 kr 4 6.100 kr 34.400 kr 
Folkpartiet 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Miljöpartiet 10.000 kr 3 6.100 kr 28.300 kr 
Kristdemokraterna 10.000 kr 1 6.100 kr 16.100 kr 
TOTALT2015 41 330 100 kr 

Till förmån för det yrkande som avslogs reserverar sig samtliga närvarande 
ledamöter från Moderaterna. 

För att erhålla utbetalningen ska respektive parti, senast den 15 februari 2015, 
skicka in uppgift om kontaktperson, postgiro/bankgiro alt. bankkontonr. för 
utbetalningen. Uppgifterna ska skickas med e-post till bastads.kommun@bastad.se 
och märkas med "Partistöd 2015". 

usterandes si naturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

r.1 
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Blad 

Kommunfullmäktige 2015-01-28 

KF § 6 dnr. KS 685/14-600 

Ku lturprogram för Båstads kommun 2015-2025 
- Beslut om antagande 

8 

Beskrivning av ärendet Uppdraget gavs av kommunfullmäktige 2014-05-21, § 78. Med utgångspunkt 
från det Kulturpolitiska programmet och kommunrevisionens granskning av 
detsamma, samt kommunstyrelsens ställningstagande kring granskningen, har 
beredningen för välfärd och kultur under 2014 haft i uppdrag att omarbeta 

Underlag till ärendet 

Yrkande 

Beslut 

Utskott/presidium 

det kulturpolitiska programmet till ett Kulturprogram för Båstads kommun 
2015-2025. Kommunstyrelsen ska yttra sig över förslaget till kulturprogram, 
både som kommunstyrelse gentemot fullmäktige och som berörd ansvarig 
nämnd. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-01-14, § 13, med förslag till beslut. 
Tjänsteskrivelse från kulturstrateg Helene Steinlein och bildningschefHenrik 
Andersson, daterad 2015-01-05. 
Protokoll från beredningen för välfärd och kultur 2014-12-09 § 2. 
Beredningens förslag till kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025. 

Ib Nilsson (C) med bifall från Ingela Stefansson (S) : Bifall till liggande förslag. 
Även Ann-Margret Kjellberg (S) yttrar sig i ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Förslag till Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025 antas. 

2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under 2017. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

P-- 1fl<_!· z 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2015-01-05 

Handläggare: Helene Steinlein 

Dnr: KS 685/14-600 

Till: KF via kommunstyrelsen 

Beslutet ska expedieras till: 
Bildning och arbete, Kommunledningskontoret. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Missiv från beredningens ordförande samt beslut från beredningen, 
Förslag till Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025, 
Inkomna remissvar. 

1 (2) 

Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025 - Beslut om antagande 

Bakgrund 
Uppdraget gavs av kommunfullmäktige 2014-05-21, § 78. Med utgångspunkt från det Kultur
politiska programmet och kommunrevisionens granskning av detsamma, samt kommunstyrelsens 
ställningstagande kring granskningen, har beredningen för välfärd och kultur under 2014 haft i 
uppdrag att omarbeta det kulturpolitiska programmet till ett Kulturprogram för Båstads kommun 
2015-2025. 

Aktuellt 
Kommunstyrelsen ska yttra sig över förslaget till kulturprogram, både som kommunstyrelse 
gentemot fullmäktige och som berörd ansvarig nämnd. 

Övervägande/framtid 
Beredningen har utarbetat ett förslag i enlighet med de riktlinjer som angavs i uppdrags
handlingen. 

Förvaltningen kan inte se att förslaget får några juridiska konsekvenser för kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att utarbeta handlingsplan/ er för genomförande av programmets 
intentioner samt att till fullmäktige redovisa uppföljningar av det genomförda arbetet. 

Det är troligt att programförslaget kommer påverka kommunens verksamhet och ekonomi. 
I samband med att handlingsplanen utarbetas måste därför programmets påverkan på verksam
heterna och kommunens investeringsvolymer redovisas. Avvägningar måste därefter ske inom 
den ordinarie budgetprocessen för hur genomförandet av planen ska realiseras. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. Förslag till Kulturprogram för Båstac:ls kommun 2015-2025 antas. 

2. Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av programmet under 2017. 



2 (2) 

Kommunstyrelsen föreslås härutöver besluta: 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsplan för genomförande 
av Kulturprogrammet. Handlingsplanen ska även redovisa programmets påverkan på 
kommunens verksamheter, tillkommande driftskostnader och investeringsvolymer. 

2. Kommunstyrelsens årliga uppföljningar av handlingsplanerna ska vara kopplade 
till de elva målen i Kulturprogrammet. 

Båstad enligt ovan 

Helene Steinlein 
Kulturstrateg 

Henrik Andersson 
Verksamhetsområdeschef 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum 
2014-12-19 
Handläggare 
Henrik Andersson/Helene Steinlein 
Vårtdnr 
KS 685/14-600 

Till: Kommunfullmäktige 

Kulturprogram 2015-2025 - missiv inför beslut om antagande 

1 (1) 

Kommunfullmäktige antog i december 2010 ett kulturpolitiskt program. Programmet gäller 2011-
2014. I programmet finns bl.a. en beskrivning av samverkan och resurser för genomförande av 
programmet. Här finns också en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering ska gå till, liksom 
en genomförandeplan. I slutet av hösten 2013 granskade PwC, på uppdrag av kommunens 
förtroendevalda revisorer, implementeringen av det kulturpolitiska programmet. Med utgångs
punkt från kommunrevisionens granskning och kommunstyrelsens ställningstagande kring gransk
ningen, föreslog beredningen för välfärd och kultur att beredningen får i uppdrag att örnarbeta det 
kulturpolitiska programmet till ett Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025. 

Kommunfullmäktige gav 2014-05-21, § 78, beredningen för välfärd och kultur (BVK) i uppdrag att 
ta fram ett Kulturprogram 2015-2025. 

En medborgardialog med kommunens kulturföreningar har genomförts. Programmet var varit ute 
på remiss under oktober och november månad hos kultur- och pensionärsföreningarna och de 
politiska partierna. Totalt nio remissvar kom in och slutbehandling av programmet gjordes på 
beredningens möte 2014-12-09, se bilaga. 

Beredningen har i sitt arbete valt att avgränsa kulturprogrammet till att inte omfatta idrottsverk
samheten i kommunen. Idrott är kulturverksamhet, men målet med dess verksamhet är mer inrik
tat mot att stärka folkhälsan samt skapa en social gemenskap och samvaro, vilket framgår av 
vård- och omsorgs-, folkhälso- och skolprogrammen. Jämfört med kulturverksamheten så står 
idrottsverksamheten för betydligt större kostnader i den kommunala budgeten och bör därför 
belysas mer långsiktigt i ett eget program. 
Beredningen föreslår KF att utreda om en tillfällig beredning kan ges ett sådant uppdrag. 

En viktig aktör i planeringen och genomförandet av kultur /kulturaktiviteter är våra föreningar, 
såväl ideella som ekonomiska. Det är deras delaktighet och engagemang som bidrar till våra kom
muninvånares goda hälsa och välbefinnande. Beredningen har särskilt granskat föreningarnas roll i 
kulturverksamheten. Granskningen visar på att det saknas en gemensam grundsyn på hur de olika 
föreningarna kan medverka i den kommunala verksamheten och hur det kommunala verksamhets
stödet till föreningarna ska hanteras. Det behövs en "Föreningspolicy" som förtydligar detta. 
Beredningen föreslår KF att utreda om en tillfällig beredning kan ges ett sådant uppdrag. 

Beredningen för välfärd och kultur föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

Förslag till Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025 antas. 

Båstad enligt ovan 

Göran Brauer 
Ordförande 
Beredningen för välfärd och kultur 

ff:d-
Henrik Andersson 
Beredningskoordinator 
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Kulturprogram för Båstads kommun 2015 - 2025 

Inledning 
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Kulturen är en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och alla människors 
vardag. Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 
utarbetat detta program. Syftet med programmet är att tydliggöra den långsiktiga 
inriktningen av kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal programmål. 

Begreppet kultur 

• Kultur, i sin mest vida bemärkelse, innefattar alla de immateriella 1, materiella, 

( 

intellektuella och känslomässiga egenskaper som präglar ett samhälle eller en ( 
grupp människor. 

• Kultur omfattar livsstilar, traditioner och skapande inom olika konstarter. 
• Kultur kan inte reduceras till ett verktyg för ekonomiska, sociala, religiösa eller 

politiska syften utan att förlora innebörd, trovärdighet och kvalitet. 
• Kultur har ett egenvärde. 
• Kultur kan vara ett redskap för samhällsförändring. 
• Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga verk, historiska lämningar, 

arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs 
från generation till generation. Vad vi gör idag blir en del av vårt kulturarv imorgon. 

Övergripande inriktning 

Kulturverksamheten ska ge alla som lever och verkar i samt besöker kommunen 
tillgång till ett kulturliv med kvalitet, konstnärlig frihet och mångfald. Detta bidrar till 
god hälsa och livskvalitet för den enskilde, samt till kommunens attraktivitet som 
bostadsort och besöksmål. 

Kulturprogrammet utgår från följande uppfattning om kultur: 
Kultur är att skapa, forma, förmedla, uppleva och ge möjlighet att uttrycka sig. 
Kultur kan stärka och utveckla demokratin. 
Kultur i samverkan mellan turism, näringsliv, ideella organisationer och föreningar 
ger en positiv samhällsutveckling. 
Kultur ger mening och sammanhang samt möjlighet till gemenskap, delaktighet 
och tolerans. 
Kultur förändras och är historia, nutid och framtid. 
Kultur kan stå för eftertanke och reflektion, men samtidigt vara utmanande. 
Kultur kan ske i traditionella former, men också utmana det invanda och förväntade. 

1 Immateriellt kulturarv innebär de sedvanor, representationer, uttryck, kunskap, färdigheter - liksom 
instrument, föremål, artefakter och kulturella platser som är förknippade med - de samhällen, grupper och, 
i vissa fall, individer erkända som en del av sitt kulturarv. 

( 



Programmål 

Kulturverksamheten 2015-2025 i Båstads kommun inriktas mot att nå följande 
programmål: 

• Det lokala kulturarvet vårdas och brukas samt är tillgängligt och synligt. 
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• Människors engagemang, vilja och lust till kulturupplevelser och eget skapande ska 
ses och uppmuntras. 

• Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och estetiska värden är tongivande vid val 
av formgivning och material i den fysiska planeringen. 

• Det finns offentliga mötesplatser för kulturella aktiviteter där människor kan mötas 
över språk-, generations- och kulturgränser samt delta i kulturlivet. 

• All kommunal verksamhet innehåller skapande arbete och kulturupplevelser. 
Kulturarvet ska särskilt beaktas, inte minst för barn och unga. 

• Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom 
upplevelser, förmedling och eget skapande. 

• Bibliotekens struktur, service och innehåll är anpassat till befintligt behov. 

• Ideella intresse- och kulturföreningars roller är definierade i kulturarbetet och 
får ett aktivt stöd för sina insatser. 

• Kultur ingår i folkhälsoarbetet som en viktig del i den sociala samvaron och 
arbetet mot utanförskap. 

• Det lokala kulturlivet och kulturarvet är känt även utanför kommunen. 

• Kultur som en kreativ näring är utvecklad i enlighet med "Handlingsplan för att 
stärka KKN i Skåne Nordväst"Z. 

Planering, genomförande och uppföljning 

Kulturprogrammet 2015 - 2025 är en långsiktig inriktning för vad som ska nås inom 
kulturverksamheten i Båstads kommun. Utifrån programmet ska kommunstyrelsen 
ta fram en handlingsplan som beskriver vad som ska göras inom kommunen under 
programperioden. 

Insatserna utvärderas och resultatet ger underlag för kommande revideringar. 
Handlingsplanen syftar till att omsätta målen i kulturprogrammet till uppdrag och 
aktiviteter. I kommunens årsredovisning ska de årligen planerade och genomförda 
uppdragen och aktiviteterna redovisas mot programmålen. 

2 KKN (Kulturkreativa Näringar) omfattar verksamheter inom flera olika branscher såsom arkitektur, form och 
design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media, måltid, turism och besöksnäring 
samt upplevelsebaserat lärande. 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

2015-01-28 

KF § 7 dnr. KS 208/14-315 

Program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 
- Beslut om samråd 

2014-02-26 fick Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag av 
kommunfullmäktige att ta fram ett Program för Fördjupad översiktsplan för 
Norrviken-Kattvik. Under 2014 har beredningen, med tjänstemannastöd från 
Samhällsbyggnad, arbetat fram den politiska viljeinriktningen och en 
utvecklingsinriktning för området. 

9 

Programsamrådshandlingen avses skickas ut på samråd under tio veckor. 
Därefter föreslås beredningen besluta, eller den politiska grupp som övertar 
beredningens uppgifter vid årsskiftet 2014/2015, om eventuella ändringar inför 
att en slutlig programsamrådshandling presenteras för Kommunfullmäktige för 
beslut. Den fastställda programsamrådshandlingen ligger sedan till grund 
för tjänstemannaarbetet med att upprätta den fördjupade översiktsplanen för 
Norrviken-Kattvik. Den fördjupade översiktsplanen följer den, av plan- och bygglagen, 
styrda process som inkluderar samråd och granskning. I dessa skeden har politiken 
möjlighet att stämma av att den beslutade viljeinriktningen. En antagen fördjupad 
översiktsplan för området lägger grunden för framtida detaljplanearbete. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-01-14, § 15, med förslag till beslut. 
Skrivelse från beredningsordförande Claes Sundin daterad 2014-12-19, bilaga. 
Program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik, bilaga. 

Thomas Andersson (FP) med bifall från Kerstin Gustafsson (M): Programmet 
godkänns för samråd efter att följande meningar på sidan 39 i programmet tagits bort: 
"Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad anser att utvecklingen enligt Lilla 
Båstads vision från bron (infarten till Norrviken-områdetfrån Kattviksvägen) till den 
tidigare lokaliseringen av entregrinden är i linje med beredningens vision för området. 
Dock anses hotellokaliseringen i Lilla Båstads vision, väster om Villa Abelin, inte vara 
förenlig med beredningens vision för området". 

Helena Stridh (BP), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Göran Klang (S), 
Ingrid Edgarsdotter (KD) och Sonia Larsson (C): Bifall till liggande förslag. 

Även Katarina Toremalm (MP), Hans Grönkvist (BP), Mats Lundberg (FP) 
och Ann-Margret Kjellberg (S) yttrar sig i ärendet. 

forts. på nästa sida. 

j usterandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

rl--r:r#v f.f 
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KF 2015-01-28 
Proposition 

Omröstning 

Beslut 

Reservation 

Utskott/presidium 

2015-01-28 10 

KF § 7 

Forts. Program för fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik 
- Beslut om samråd 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att fullmäktige 
bifallit liggande förslag från kommunstyrelsen. Omröstning begärs och följande 
omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla liggande förslag röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Thomas Anderssons m.fl. yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 26 Ja- och 13 Nej-röster, vilket närmare framgår 
av protokollets närvaro- och omröstningslista. 

Fullmäktige har således beslutat att bifalla det liggande förslaget från 
kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

l. Program för fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik godkänns för 
samråd. 

Till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig samtliga närvarande 
ledamöter från Folkpartiet, med motiveringen att beslutet "lägger nya 
begränsningar på Norrvikens Trädgårdar". 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF lz Utdrags bestyrkande 

~~ 
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Datum: 2014-12-19 

Handläggare: 

Dnr: 

Till: Kommunfullmäktige via Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Olof Nilsson, Kommunledningskontoret 
Carina Ericsson, Samhällbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Protokoll Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad. 2014-12-10 
Samrådshandling- Program för Fördjupad översiksplan Norrviken - Kattvik 

Beslut om samråd - Program för Fördjupad översiktsplan Norrviken -
Kattvik 

Bakgrund 

1 (2) 

Den 26 februari 2014 fick Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad i uppdrag av Kom
munfullmäktige att ta fram ett Program för Fördjupad översiktsplan för Norrviken - Kattvik. 
Under 2014 har beredningen, med tjänstemannastöd från Samhällsbyggnad, arbetat fram den 
politiska viljeinriktningen och en utvecklingsinriktning för området. 

Aktuellt 
Programsamrådshandlingen är framtagen efter workshops och vidare avstämning med bered
ningen. Under workshop-tillfällena har förslag på olika utvecklingsinriktningar och dess kon
sekvenser för området diskuterats. Efter avvägning mot de riksintressen och skydd som finns i 
området har beredningen enats om att programsamrådshandlingen ska baseras på en inrikt
ning med huvudsaklig fokus på utveckling av natur- och rekreationsområden. Detta för att be
vara områdets natur- och kulturvärden samt öka tillgängligheten för allmänheten. 

Områden för bostäder och verksamheter har fokuserats till lägen med befintlig bebyggelse i 
strävan att uppnå hållbar utveckling. Ett område för bostäder föreslås vid Småryd, väster om 
befintlig bebyggelse vid Paulins väg. Studentbostäder och utveckling av skolverksamheter vid 
Apelrydsskolan återfinns som föreslagna utvecklingsområden i programsamrådshandlingen. 
Förtätning förespråkas i Kattvik enligt gällande riktlinjer samt möjligheter till förtätning av 
verksamheter vid Elestorps verksamhetsområde. 

Gällande utvecklingen i Norrviken finns ett beslut från Kommunstyrelsen, från 2011-09-14, att 
pröva i vilken utsträckning Lilla Båstads vision för området är möjlig genom upprättande av ny 
detaljplan. Beredningen har i frågan om N orrvikens trädgårdar inte samma syn på områdets 
utveckling som Kommunstyrelsen. Detta gäller utveckling i vissa delar av trädgården, nämligen 
området mellan entregrindens nuvarande lokalisering och dess tidigare lokalisering längre 
österut. Då konsensus inte har uppnåtts bjuder beredningen in till dialog genom programsam
rådshandlingen. 

Övervägande/framtid 

150107\c:\users\linwahl \documents\groupwise\skrivelse till ks, kf.doc\lw 
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Programsamrådshandlingen avses skickas ut på samråd under 10 veckor. Därefter föreslås 
beredningen besluta, eller den politiska grupp som övertar beredningens uppgifter vid årsskif
tet 2014/2015, om eventuella ändringar inför att en slutligprogramsamrådshandling present
eras för Kommunfullmäktige för beslut. Den fastställda programsamrådshandlingen ligger se
dan till grund för tjänstemannaarbetet med att upprätta den fördjupade översiktsplanen för 
Norrviken - Kattvik Den fördjupade översiktsplanen följer den, av plan- och bygglagen, styrda 
process som inkluderar samråd och granskning. I dessa skeden har politiken möjlighet att 
stämma av att den beslutade viljeinriktningen. En antagen fördjupad översiktsplan för området 
lägger grunden för framtida detaljplanearbete. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Program för fördjupad översiktsplan Norrviken - Kattvik godkänns för 
samråd. 

2. Samhällsbyggnad ges i uppdrag att skicka ut dokumentet på samråd. 

Båstad 2014-12-19 

Claes Sundin (M) 
Ordförande i Beredningen 
för tillväxt och samhällsbyggnad 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KF § 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2015-01-28 

8 dnr. KS 84/15-200 

Förvärv av fastigheten Båstad Killeröd 11:12 

Blad 

11 

Beskrivning av ärendet I samband med etableringen av nya stationsområdet i Förslöv finns det stort 
intresse för kommunen att förvärva mark i syfte att exploatera för bostads bebyggelse 

( i området. Fastigheten Båstad Killeröd 11:12 ligger inom aktuellt område. 

( 
Underlag till beslutet 

Yrkande 

Beslut 

( 

( 

Utskott/presidium 

Ägaren till fastigheten Båstad Killeröd 11:12 och företrädare för Båstads kommun 
har enats om ett förslag till köpekontrakt med de villkor som framgår av 
bifogat förslag. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-01-14, § 12, med förslag till beslut. 
Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl-Magnus Billström daterad 2015-01-14. 
Förslag till köpekontrakt avseende förvärv av fastigheten Killeröd 11:12. 

Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Thomas Andersson (FP), Stefan Olsson (C) 
och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till liggande förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Föreliggande förslag till köpekontrakt samt därtill hörande depositionsavtal 
godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att 
underteckna köpekontrakt samt därtill hörande depositionsavtal. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~~fL(f 
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Kommunledningskontoret 

Datum: 2015-01-14 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Carl-Magnus Billström och Magnus Sjeldrup 

Dnr: K ~ ?, 4 /t5 - :200 
Till: Fullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

1 (1) 

Nuvarande fastighetsägare Tord Knutsson samt Samuelssons fastighetsförmedling i Falkenberg 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Förslag till Fastighetsöverlåtelseavtal och därtill hörande depositionsavtal 
2. Fastighetskarta över Killeröd 11:12 

Förvärv av fastigheten Båstad Killeröd 11:12 

Bakgrund 
I samband med etableringen av nya stationsområdet i Förslöv finns det stort intresse för kommu
nen att förvärva mark i syfte att exploatera för bostads bebyggelse i området. Fastigheten Båstad 
Killeröd 11:12 ligger inom aktuellt område. 

Aktuellt 
Ägaren till fastigheten Båstad Killeröd 11:12 och företrädare på tjänstemannasidan för Båstads 
kommun har enats om ett förslag till köpekontrakt med de villkor som framgår av bifogat förslag. 

Övervägande/framtid 
Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta att godkänna bifogat förslag till 
köpekontrakt samt därtill hörande depositionsavtal. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifogat förslag till köpekontrakt samt därtill hörande depositionsavtal godkänns 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att underteckna 
köpekontrakt samt därtill hörande depositionsavtal 

Båstad den 14 januari 2015 .. _ 

C~ ~ -\<;~'--
Carl-Magnus Billström 
Kommunjurist 

/~/~~ ~eldrup 
Plan ateg 

150116\17\ms 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-01-28 

KF § 9 dnr: KS 91/15-903 

Avsägelse av uppdrag- Ingemar Jönsson (BP) 

Ingemar Jönsson (BP) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ledamot samt ordförande i Valnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

justerandes si naturer 
KS/nämnd KF 

Blad 

12 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-01-28 

KF § 10 dnr. KS 1718/14-903 

Val av ledamot i Valnämnden efter avgående 
Ingemar Jönsson (BP) 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att förrätta val av ledamot i Valnämnden efter 
avgående Ingemar Jönsson (BP). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande person väljs till ledamot i Valnämnden för tiden 
2015-01-28 - 2018-12-31: 

Kjell Andersson (BP) 

)usterandes signaturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~1R-) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 2015-01-28 

KF § 11 dnr. KS 1718/14-903 

Val av ordförande i Val nämnden efter avgående 
Ingemar Jönsson {BP) 

Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att förrätta val av ordförande i Valnämnden 
efter avgående Ingemar Jönsson (BP) . 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Följande person väljs till ordförande i Valnämnden för tiden 
2015-01-28 - 2018-12-31: 

Kjell Andersson (BP) 

justerandes si~naturer 

Blad 
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Utskott/presidium KS/nämnd 

r:A-~r.1 
Utdrags bestyrkande 
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Yttranden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-01-28 15 

KF § 12 dnr: KS 139/15-500 

Fråga från Ingela Stefansson (S) - Avloppssamarbete med Laholm 

Fråga inlämnad av Ingela Stefansson (S) angående avloppssamarbetet med 
Laholms kommun. 

Ingela Stefansson (S) och Bo Wendt (BP) yttrar sig i ärendet. 
Även Kerstin Gustafsson (M) ges tillfälle att yttra sig. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Frågan får ställas och svar lämnas av kommunstyrelsens ordförande. 

Justerandes siiwaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

~V· t 
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande 

På grund av förra kommunalrådets agerande i samarbetet med Laholms 
kommun angående Skottorps vattenverk, har förtroendet mellan kommunerna 
avsevärt skadats. 
Ytterligare händelser inom utbildningsverksamheten har ytterligare upprört 
våra grannar i Laholm. 
Sedan 2009 har vi haft gemensamma överläggningar och samarbete kring 
reningsverk. Först var tanken att bygga ut Hedhuset. Senare övergick man till 
att planera för en utbyggnad av Ängstorps reningsverk i Laholm och att 
Båstad skulle skicka sitt avlopp dit. Laholms kommun har för egen del inget 
behov av en utbyggnad av Ängstorp 
Har du en plan B för hur vi i Båstads kommun skall lösa avloppsfrågan om 
Laholms kommun väljer att avsluta det samarbetet? 

Båstad den 26 januari 2015 
Ingela Stefansson (S) 
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Blad 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

Utskott/presidium 

2015-01-28 16 

KF § 13 dnr: KS 65/15-903 

Besluts logg för kommunfullmäktige 

För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige 
finns en rutin för uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas, över de 
fattade fullmäktigebeslut som ska verkställas, har bordlagts eller återremitterats. 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för beslutsloggen och ska gå igenom 
loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagd redovisning, daterad 2015-01-19, godkänns. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

t7'- ~~lt 



inJ BÅSTADS 
~KOMMUN 
Kommunledningskontoret 
2015-01-19 
Dnr: KS 65 /15-903 Beslutslogg för kommunfullmäktige 2015 

Uppdrag/ärenden: 

§ 139, KF 2012-06-27 
Miljöprogram 2012-2020 

235/11 I Programmet är antaget av KF 2012-06-27. 

§ 25, KF 2013-02-27 j 318/11 I Programmet är antaget av KF 2013-02-27. 
Program för folkhälsa, trygghet 
och säkerhet 2013-2020 
§ 60, KF 2013-03-27 I 236/11 I Programmet är antaget av KF 2013-03-27. 
Vård- och omsorgsprogram 
2013-2020 
§ 172, KF 2013-12-18 I 1231/12 I Programmet är antaget av KF 2013-12-18. 
Skol- och utbildnings-
program 2014-2021 

KLK, I Programmet ska ses över, utvärderas och 
Miljö- revideras under 2016. 
strategen 
Samhälls- I Programmet ska ses över, utvärderas och 
skydd revideras under 2015. 

-
Vård& I Programmet ska ses över, utvärderas och 
omsorg revideras under 2016. 

Barn& I Programmet ska ses över, utvärderas och 
skola, revideras under 2016. 
Bildning 
& arbete 

1 (5) 

I Maj 2016 

I Juni 2015 

1sept. 
2016 

I Nov. 2016 

§ 108, KF 2014-06-25 j 1039 /12 j Programmet är antaget av KF 2014-06-25. KLK I Kommunfullmäktige genomför en utvärdering av I Okt. 2016 
Energiprogram 2014-2020 programmet när miljöprogrammet utvärderas 

2016. 

* 1 - Förvaltningens status på ärendet. 
* 2 - Förvaltningens förväntade datum för politiskt beslut i ärendet om det ska tas beslut, annars när beslutet avses vara verkställt. 



Uppdrag/ärenden (forts.): 
2 (5) 

Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget /~nsv~rig Status ("'1.) .• .. tillKF 
och paragraf ·. ... ... .· ... . . . . •. ··;. (~2} .. 

§ 65, KF 2009-04-22 270/09 Översyn och revidering av "riktlinjer för tillstånd Teknik & Riktlinjerna kring den ambulerande försäljningen Feb. 
Evenemangsområde,yttre och markupplåtelse för evenemangsytor i service regleras i separat författning. Ärendet är delvis 2015 
och inre Båstad" så att dessa blir mer kompatibla med att beroende av ett klargörande i detaljplan, för att 

hela eller delar av det inre evenemangsområdet klargöra vilka områden som ska vara evenemangs-
utarrenderas till annan organisation. områden. Utkast till riktlinjer på försök sommaren 

2014. 
§ 141, KF 2013-10-23 1572/13 För att säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs Teknik & Utredningen är klar och ligger hos SGU. Mars 
Delägarinträde i Sydvatten AB att det finns vatten i tillräcklig mängd, av god service Förvaltningen planerar att ta upp utredningen som 2015 

kvalitet samt att det kan nå ut till kunderna. ett beslutsärende med start på KSau 2015-02-25. 
Ärendet återremitterades 2013-10-23, då ut-
skickat material inte utgjorde ett fullgott besluts-
underlag. 



3 (5) 
Beredningsuppdrag: 

Beslutsinstans, datum Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status el) .... :1111.~F 
och paragraf .. ... ;(~å)·. 

§ 128, KF 2011-06-22 684/11 Upprätta ett bostadsförsörjningsprogram för BTS Uppdraget var ej slutfört 2014-12-31. Dialog om 
Bostadsförsöriningsprogram kommunen utifrån anvisning i KF-protokollet. en ev. fortsättning pågår med förvaltningen. 

§ 26, KF 2014-02-26 207/14 BTS får i uppdrag att ta fram ett program för ny BTS Uppdraget var ej slutfört 2014-12-31. Dialog om 
Program för ny översiktsplan översiktsplan i enlighet med uppdrags- en ev. fortsättning pågår med förvaltningen. 

beskrivningen. 
§ 27, KF 2014-02-26 208/14 BTS får i uppdrag att ta fram ett program för ny BTS Uppdraget var ej slutfört 2014-12-31. Dialog om 
Program för ny fördjupad över- fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik i en ev. fortsättning pågår med förvaltningen. 
siktsplan för Norrviken-Kattvik enlighet med uppdrags beskrivningen. 

§ 78, KF 2014-05-21 685/14 BVK får i uppdrag att omarbeta det kultur- BVK Till KF för antagande 2015-01-28. Januari 
Kulturprogram för Båstads politiska programmet till ett Kulturprogram för 2015 
kommun 2015-2025 Båstads kommun 2015-2025. 

§ 174, KF 2013-12-18 226/13 Programmen är underordnade kommunens BTS+BVK Uppdraget är slutfört, men redovisningen Februari 
Förstudie om kommunens vision, vilket innebär att visionens intentioner återstår (beredningen+ kommunchefen). 2015 
vision återspeglas i programmens inriktning. Det har 

visat sig vara svårt att applicera visionen på 
programmen, och det råder delade meningar om 
visionens bärighet. 

§ 79, KF 2014-05-21 425/14 Genom diskussion i DB har ledamöterna fram- DB Uppdragshandlingen är på väg att tas fram. 2015 
Inrättande av ungdomsråd fört en vilja att öka ungas delaktighet, för att 
eller liknande för att öka stärka demokratin och öka representativiteten 

ungas delaktighet i beslutsprocessen. 



4 (5) 
Motioner: 

Inkommande- Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status (*1) TillKF 
datum {*2) 
2011-05-16 476/11 Motion från (S) - Inrättande av en modem återvinnings- Teknik Ärendet återremitteras i KF 2012-09-26 för att avvakta den Feb.2015 

central i Svenstad & Service kommande utredningen om lokalisering av återvinningscentral. 
Kommer att hanteras i samband med beslutet om lokalisering 
av återvinningscentralen. 

2012-06-15 1129/12 Motion från (BP): Öppethållande av ungdomsgårdar Teknik Återremiss i KF 2014-11-26. Feb. 2015 
i Båstads kommun sommartid & Service 

2013-11-14 1868/13 Motion från (S): Vitajobb Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Feb. 2015 
&Arbete 

2013-11-20 1893/13 Motion från (C): Aktiv /servicecentra i Grevie tätort Bildning Hos förvaltningen för handläggning. Feb.2015 
&Arbete 

2014-04-23 614/14 Motion från (C): Kommunikationsplan för Båstads KLK Hos förvaltningen för handläggning. Mars 2015 
kommun 

2014-06-26 969/14 Motion från (C): Djur i vård och omsorg Vård& Hos förvaltningen för handläggning. April 2015 
Omsorg 

2014-06-26 970/14 Motion från (C): Demenssjuksköterska Vård& Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2015 
Omsorg 

2014-09-09 1305/14 Motion från (S): Bostadsförmedling KLK Hos förvaltningen för handläggning. Juni 2015 

2013-10-09 1727 /13 Motion från (MP): Nätmobbning Barn& Motionären drar tillbaka motionen i KF 2014-10-29. 
Skola 



- -.. 

Medborgarförslag: 

Inkommande-
datum 
2014-01-15 

2014-02-10 

2014-03-03 

2014-04-02 

2014-04-23 

2014-05-19 

2014-05-27 

2014-05-27 

2014-08-06 

2014-08-07 

2014-09-29 

2014-10-27 

2014-11-14 

2014-11-24 till 
2014-12-10 

~ -

~~ 
~F 

Dnr 

73/14 

201/14 

322/14 

490/14 

611/14 

775/14 

834/14 

835/14 

1171/14 

1170/14 

1393/14 

1544/14 

1629/14 

1698/14 
m.fl. 

... 
Beskrivning av uppdraget : 

-

Medborgarförslag från Helen Hesselbom: Allmänt för-
bud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk 
utrustning inom kommunen. 
Medborgarförslag från Mona Löfblad: Öka flyktingmot-
tagandet i Båstads kommun. 
Medborgarförslag från Thorsten Hanstål: Förslag på att 
namnge Båstads nya stadsdel i Hemmeslöv "Bellevue". 
Medborgarförslag från Niklas Banck: Upplös väg-
föreningarna i Båstads kommun. 
Medborgarförslag från Cecilia Widen: 
Ny förskola i Förslöv. 
Medborgarförslag från Lars Olefeldt: Dela ut avfalls-
påsarna under juli månad, alternativt att de placeras ut 
på baksidan av soptunnorna, för att förhindra inbrott. 
Medborgarförslag från Josefine Nygren: 
Cykelvägar i och omkring Västra Karup 
Medborgarförslag från Josefine Nygren: 
Kommunala tomter i Lindströms backe, Västra Karup 
Medborgarförslag från Per Fredlund: Kommunfullmäk-
tige ska anta riktlinjer, så att hänsyn tas till miljölagar 
och riksintressen vid en detaljplanlä!:rn:ning 
Medborgarförslag från Anna Matre: Naturistbad 

Medborgarförslag från Gösta Löfström - Gång- och 
cykel väg från Ranviksterassen mot centrala Båstad 
Medborgarförslag från Kristoffer Huldt -Återgå till att 
enbart förb juda obehörig motortrafik på Strand-
promenaden i Båstad 
Medborgarförslag från Bo Sveninge - Allvädersbanor 
för friidrott 
39+ medborgarförslag (från Jonathan Larsson m.fl.) 
ang. Upprustning och modernisering av Öre bäcksvallen 

-.. ..-..... 

5 (5) 

Ansvarig Status (*1) 
- & - • - -~ - "~ ~-

TlllKF : 

·r t: ~i ·- ~ 
1

1

{*2) 
_,.~ •;.__ ~ - - -- - ~---· 

Samhälls- Till nämnd/KS i februari. Februari 
skydd 2015 

Bildning Till nämnd/KS i februari. Mars 
&Arbete 2015 
KLK Hos förvaltningen för handläggning. Februari 

2015 
KLK Hos k-chef för handläggning. Oktober 

2015 
Barn &Skola Hos förvaltningen för handläggning. Mars 2015 

S.skydd/NSR Hos förvaltningen för handläggning. Mars 2015 
Teknik & 
Service 
Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Februari 
& Service 2015 
Teknik Till Kommunstyrelsen i februari. Mars 2015 
& Service 
Samhälls- Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2015 
byggnad, 
KLK 
Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Maj 2015 
& Service 
Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Februari 
& Service 2015 
Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Mars 
& Service 2015 

Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Juli 2015 
& Service 
Teknik Hos förvaltningen för handläggning. Hanteras i Juli 2015 
& Service, samband med översyn av centrumplaneringen. 
Samhälls-
byggnad 
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rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Kommunfullmäktige 

Notering 

Utskott/presidium 

2015-01-28 

KF § 14 

Delgivningar 

a). Valprövningsnämndens beslut om upphävande av valet till 
kommunfullmäktige. Dnr: KS 1428/14-903 

17 

b). Skrivelse från Västra Karup-Hovs församlingsråd angående Bjärehemmets 
framtid. Dnr: KS 59/15-700 

c). Ny ersättare i kommunfullmäktige för Bjärepartiet. Dnr: KS 47 / 15-903 

Med anledning av punkt b) ovan yttrar sig Ann-Margret Kjell berg (S), 
Bo Wendt (BP), Ingela Stefansson (S), Anders Gunnarsson (C), Kerstin 
Gustafsson (M), Eddie Grankvist (BP), Sonia Larsson (C), Åsa Ragnarsson (M) 
och Ingrid Edgarsdotter (KD). 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~~(f 



( 

( 

i11J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

Ärendebeskrivning 

Beslut 

2015-01-28 

KF § 15 dnr: KS 117 /15-903 

Avsägelse av uppdrag- Mattias Philipson (SD) 

Mattias Philipson (SD) avsäger sig följande politiska uppdrag: 
- Ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avsägelsen godkänns. 

Blad 

18 

2. Ny sammanräkning för Sverigedemokraterna begärs hos Länsstyrelsen i Skåne. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

i 
ip_~z 
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